Handleiding berekening aflossing burgerlijke partij
Voor de inhoudelijke interpretatie en gebruik van dit rekenblad verwijs ik naar het handboek
schuldbemiddeling.
Vooraf
We merken in de praktijk dat er verschillende methodes zijn om een afrekening van een burgerlijke partij
(onrechtmatige daad) te berekenen.
Volgens de redactie is het correct om tussen datum van de feiten en datum vonnis een berekening te maken
van de compensatoire / vergoedende intresten. Vanaf het vonnis moet er een berekening gedaan worden
van de gerechtelijke / moratoire intresten. Dit zowel op de schadevergoeding te verhogen met de
compensatoire intresten.
Een aantal invorderaars gaat ervan uit dat alle betalingen eerst moeten aangerekend worden op de kosten
en daarna op schadevergoeding. Ook dit scenario kan u simuleren met dit rekenblad.
Gebruik
Het rekenblad bestaat uit 2 tabbladen, zijnde invoer en afkortingen.
Invoer:

Geef hier alle gegevens in die noodzakelijk zijn om de berekening van start te laten gaan.
Datum vonnis: na te kijken in het vonnis, tijdstip waarop gerechtelijke/ moratoire intrest van start gaat.
Startdatum: datum vanaf wanneer de rechtbank compensatoire intresten toekent. Meestal is dit de datum
van de feiten.
Schadevergoeding: Het bedrag in hoofdsom uitgesproken door de rechter.
Kost: In principe heb je dit veld niet nodig. Hier kan je eventueel kosten ingeven die bij start van het dossier
moeten verrekend worden.
Intrestvoet: Geef hier de intrestvoet in, van toepassing bij het begin van je dossier.
Kies soort intrest na vonnis : Hier heb je twee mogelijkheden:
1. compensatoire / vergoedende intrest na vonnis: Het rekenblad zal gedurende heel de looptijd eerst
toerekenen op kosten, dan schadevergoeding en ten slotte op intresten.
2. Gerechtelijke moratoire intrest na vonnis: Het rekenblad zal gerechtelijke intresten berekenen op de
cumul van de schadevergoeding en de compensatoire intresten. Toerekening zal eerst gebeuren op
kost dan op gerechtelijke intrest en tot slot op compensatoire intrest en schadevergoeding.

Tabblad Afkortingen
Dit werkblad bestaat uit verschillende kolommen, waarvan je er slechts enkele kan invullen. De overige
kolommen zijn berekeningen die informatief worden weergegeven.

Datum: Geef hier de datum van de verrichting in.
Dagen: Hier maakt het rekenblad een berekening van het aantal dagen tussen deze boeking en de vorige.
Nieuwe intrestvoet: Indien noodzakelijk kan je hier een nieuwe intrestvoet ingeven. Bij datum geeft u de
startdatum in waarop de nieuwe intrestvoet ingaat.
Kost (groene kolom) : In deze kolom geef je de kosten in. Doe dit volgens historiek.
Betaling: In deze kolom geef je de betalingen in, ook hier chronologisch werken.
Schadevergoeding: in dit veld lees je de nog verschuldigde schadevergoeding op datum je boeking.
Kost: Hier krijg je een actuele stand van zaken mbt de nog verschuldigde kosten.
Comp.intrest periode: Indien van toepassing zal hier een berekening gemaakt worden van de comp. Intrest
van de voorbije periode.

Nog versch. compensatoire intrest: Geeft een cumul van de compensatoire intrest.
Gerecht.intrest periode: maakt desgevallend een berekening van de verschuldigde gerechtelijke intrest van
de laatste periode.
Saldo gerecht.intrest: Geeft het saldo van de gerechtelijke intrest (cumul – betaling)
Saldo: Geeft het nog te betalen saldo weer. Het te betalen saldo op de meest recente datum kan u steeds
bovenaan aflezen.

